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 :مقدمة

األصدقاء املشارآني،املساحة تضيق أمام طول رسائل 
ومازلنا غري قادرين على أن خنتصر وحنذف دون إحلاق ظلم آخر

اإلشراف عن"مازال باب . باألصدقاء الذى يكرمومنا بآرائهم
جيذب األقالم أآثر، رمبا" استشارات مهنية"بالتبادل مع " بعد

 .ألن أغلب املشارآني ىف الربيد من الزمالء األصغر

 .أهال 

 ) 13(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتخالْش عنه

 حممود حجازى . د

أعتقد يا دآتور حييى أن موقفك آأديب وناقد يطغى على
ىف هذه احلالة، هذه املريضة رغم أا مبدعة  موقفك آطبيب

أصيلة لكن زادت حدة هذه األعراض إىل الدرجة الىت أوقفت
حياهتا واضطرهتا لدخول املستشفى، آما أن آثريًا من احملتوى

ملعاجل، فأخشى أنللرواية هو عبارة عن ضالالت آما أآدت هى وا
خوفنا على إبداعها حيرمها من حقها آمريضة، أى من حقها ىف

 .االحتياج للمساعدة

 لكن ماذا نفعل؟! هى حسبة صعبة 

 :حييى. د

من قال لك يا حممود أن آثريا من حمتوى الرواية هو  
عبارة عن ضالالت؟ حىت لو أآدت هى أا ضالالت هل تصبح ضالالت يا

الفاصل بني الضالل واحلقيقة وأسأل برياندللو أخى؟ وأين احلّد
أو(، ومن قال لك أنىن "هنرى الثامن"أو " لكل حقيقته"

حنرص على إبداعها أآثر مما حنرص على صحتها؟ تريد أن) أننا
تنبهنا يا حممود أن َثم تعارضا بني حقها آمريضة وحقها

ومع آمبدعة، آيف ذلك؟ اإلبداع هو قمة الصحة اإلنسانية،
ذلك فإن املغامرة باحلفاظ عليه البد أن تصحبها املغامرة

 بتحمل مسئولية املرور باجلنون غري املعلن أثناء أنتاجه، 
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وذلك ىف حماولة أن حتتوى تشكيالت اإلبداع عشوائية اجلنون،
إن من حيرم أغلب الناس أن يكونوا مبدعني هو خوفهم من خوض

 أحد آيف تنتهى، هذه املغامرة الرائعة الىت اليضمن

إن أى جتربة حمسومة النهاية قبل أن تبدأ ال ينتج عنها 
 . إبداع أصيل

ما وصلىن من األصدقاء عن هذه احلالة أزعجىن وأدهشىن، سواء
فأنا ال أنشر(اخلاص " ميلى"ما وصلىن ىف بريد املوقع، أو على 

ما يصل إىل املوقع مباشرة احرتاما لصاحب الرأى،إال 
، مل تكن دهشىت ألنه خيتلف عن رأىي وموقفى،)وانتظارًا إلذنه

ولكن ألنىن تبينت آم هو حجم اخللط الذى يعيشه أغلب الناس
حني يتناولون ظواهر تتشابه ىف البداية، وتنتهى إىل عكس

 .بعضها البعض

يا أخى، أو ىف التطورال أحد يبدع حبق، حىت ىف اجلنس  
احليوى عرب التاريخ، إال إذا غامر باملوت أو باجلنون دون

أن يئ الظروف –وعليه معنا  –شروط مسبقة، فقط، علينا 
 .ايًة إجيابية بشكل ما  –وال حتسم –الىت ترجح 

 عالء عبد اهلادى . أ

أنا مش فاهم، أنا آنت حاسس إن أى عمل روائى أو غريه
جع، طب إذا آان فيه آالم غري مرتابط وأفكار مرضية ىفالزم يرتا

حمتوى الرواية، طيب إيه اللى هيوصل للقراء؟ ورغم إىن
مقتنع بكالم حضرتك بس التصرف اللى عمله الدآتور املعاجل

 . ناس آتري بتعمله

 :حييى. د

أنه صحيح، مث إنىن مل أخطئ "ناس آتري بتعمله"ليس معىن أن 
على طول اخلط، بالعكس أنا شكرته يا أخى الزميل املعاجل

وقدرت جهده بقدر ما قدّرت سؤاله، هذا هو اإلشراف، أليس
آذلك؟ أما حكاية مراجعة اإلبداع أثناء إفرازه فهذه مسألة

)املراجعة(فيها خماطرة تشويه املسار الغامض الرائع، وهى 
 نادرا ما تكون مفيدة،

طلق، النشراتأنا لست ضد املراجعة بشكل مبدئى م
اليومية الىت اآتبها هنا أعطيها لصديقى وإبىن حافظ عزيز
يوميا ملراجعتها، صحيح أا ليست إبداعا، وإن أطلت فيها
بعض اشرقات إبداعى دون قصد، ليس فقط ىف تقاسيمى على أحالم
حمفوظ وال يوم إبداعى اخلاص، انىن آثريا ما تقفز مىن فكرة

املرسلة ردا على زميل متدرب، أو جديدة حىت أثناء الكتابة
حىت ىف الربيد، مثل ما اآتشفته عن طريقة عمل جلسات
الكهرباء لتنظيم إيقاع الدماغ، بأا مبثابة إعادة تشغيل

-إجيابا أو سلبا  –حبيث تتوقف نتائجها Restart آمبيوتر 
على حالة الكمبيوتر ومدى اخللل، لذلك فأن التوقيت

 .مل احلامسة ىف قرار إعطاء هذا العالجواإلعداد مها العوا

 حني أقول إن املراجعة واردة، أنبه أا ينبغى أال تكون 
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مراجعة لألفكار لنحكم أن هذا مرتابط وذاك ليس مرتابط، أو
أن هذا فكر سليم وذاك فكر خاطئ، أو أن هذا آالم معقول

، املراجعة واردة..ال .. ال .. وذاك آالم غري معقول، ال 
شورة جائزة، ىف ظروف نادرة وحمددة متاما، وال يأتى ذلكوامل

عادة من قارئ عادى وال من طبيب معاجل، خاصة ىف احلالة األخرية
ألن الطبيب قد يقوم بدور األب الوصى بشكل ما، دون أن

 .يدرى

مث آيف منيز الكالم غري املرتابط واألفكار املرضية من الكالم
هل قرأت مؤخرا حلمى حمفوظ أمس املرتابط واألفكار السليمة،

، مث هل قرأت التقاسيم عليهما؟ وهل تستطيع أن جتزم82، 81
خصوصا لو شطبنا امسى(بأن هذا ترابط إبداعى أم غري ذلك، 

؟ وهل لو جاء مريض أو مْن آان مريضا مثل االبن)الكاتبني
آيف ستحكم على مدى: رامى عادل وقال مثل هذا الكالم

 سالمة أفكاره؟  ترابطه أو

 . فعال يا عالء يا إبىن املسألة شديدة الصعوبة

 رامى عادل . أ

.املسخ حني يرى مدى بشاعته هو شخصيا/من رأىي أن انون
اجلميل. ال يكفى أن يتوقف أو يفر. يقتل, يصاب ىف الصميم.

مع. بغثها ومسينها -الشروة  -أن تكتمل مسريته فيأخذ 
 .السالمه

 :حييى. د

هل رأيِت آيف أدرك رامى من خربته وحدسه وإبداعه أا شروة
، التوقف أو الفرار"مغامرة اجلنون ووعد اإلبداع"على بعضها، 

ىف الشهر) اإلجهاض(جيهض العملية فتصبح مسخا مثل السْقط 
فهو أن تكتمل املسرية –على رأى رامى  –الثالث، أما اجلميل 

شروة، فامسح ىل يا رامى أنفيأخذ صاحبها الشروة، هى ليست 
سْقطًا نقول أن تكتمل شهور احلمل، حىت ال يكون ناتج احملاولة

 .آامل النمو) إبداعًا(، بل طفال )جنونا= مسخا جمهضا (

 مدحت منصور . د

..... 

وجدت ىف موقعكم الكرمي متنفسا للتعبري عما جييش به..... 
. على االستمرارشجعىن صدرى ووجدت ىف صدرآم رحابة وعناية مما

 الصادق وتوهم اإلبداع؟ واآلن أسأل عن الفرق بني اإلبداع

 آما أسأل مىت جيب أن يتوقف الشخص مريضا آان أو صحيحا عن  
 احملاولة؟

 :حييى. د

أرجو أن ترجع إىل أطروحىت، بالذات عن: عن السؤال األول
عن العالقة بني اجلنون واإلبداع يومية(جدلية اجلنون واإلبداع 

11-8-2008(. 
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مىت جيب أن يتوقف الشخص مريضا آان: "أما السؤال الثاىن
 ؟"أو صحيحا عن احملاولة

ففجوابه فيه خماطرة، ألنىن شخصيا أوصى بعدم التوق 
مل تكتمل رحلة اإلبداع،(أبدًا، اللهم إال إذا تكرر اإلجهاض 

وحل حمله جنون صريح املرة تلو األخرى، وأخريا دعىن باستمرار
طبعا(اعرتف لك أن أحد ال ميكن التنبؤ بصدق آامل مبثل ذلك 

 )!.وال أنا

 حممد أمحد الرخاوى. د

سيبدع إال بعد أن فعال املبدع هو الذى ال يعرف ماذا
 !!!!!يبدعه

من رحم اهول واألغرب أنه ىف آثري من األحيان خيرج أى إبداع
 !!!!التام ىف رحلة سري جمهول قد يكشف أو ال يكشف

يكتشف أى مبدع حقيقى أن االبداع هو ابدا وبعد أن يكشف
 !!!!ابدا ما مل يكشف حىت يكشف وهكذا

 :حييى. د

ما ْتًقوْل("طيب يا أخى، يا أبن أخى، قلها لنفسك 
 .، وال تتعجل االستشهاد وتستسهل اخلطابة")لنفسك

ملاذا تشوه حماوالتك خبوفك من نفسك، فتسارع مبا تفعل، أو
 ....متسخه مبا تلحقه به؟ وىف آّل خْري، ولكن 

**** 

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع :إبداعى العلمى

 حممود حممود خمتار. م

تذآرت بعدها بعض سعدت سعادة بالغة هبذا العنوان و
أحاديث أىب وأنا صغري مع أصدقاءه الذين هم أآرب مىن بعشرات

مسعتها مرة" الدايب، وال تعاتب اخلايبال ترّقع : "السنني مثل
عشرين عاما، وحفرت يف ذاآرتي قاهلا رجل واحدة منذ أآثر من

 .غري تلك جيهل القراءة والكتابة، لكنه يعلم أشياء

 :حييى. د

أظن أن سعادتك بالعنوان ال تعىن أن احملتوى وصلك، الحظت
علىأنك مل تعقب عليه وهأنت ذا ترى آل االعرتاضات اجليدة 

احملتوى، وهى تستحق النظر واالحرتام، املثل الذى استشهدت به
رمبا يربر ىل ظىن السابق، املسألة ليست ترقيع الدائب أو عتاب
اخلائب، املسألة هى نقد النص البشرى وإعادة تشكيله مبشارآة

 النص نفسه،

مث آيف ال تعاتب اخلايب، إال إذا آنا قد يئسنا منه متاما،
 .أس من أحد، أو قل، ينبغى أال نيأس من أحدوحنن ال ني

 عالء عبد اهلادى . أ
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أنا مافهمتش اجلدول إال بعض النقاط البسيطة بنسبة -
 . تقريبًا % 30

الفرق بني اجلنون واإلبداع هو بسيط جدًا، فاملبدع لديه -
حجرة(زخم من الطاقة جيعله يشعر انه سجني داخل شيئا ما 

ويهدف طول الوقت إىل تغيريها بشىت الطرق، أما الشخص) مظلمة
املصاب باجلنون فلديه نفس الزخم من الطاقة ولكن ليس
مبقدوره مواصلة طريقه فيظل سجني داخل أفكاره أو ينكص إىل

يبدع عندمامرحلة أآثر بدائية، أما الشخص العادى فإنه 
حيلم، فاحللم هو لغة النائم ، فاحللم له مفرداته وقواعده

 .ورموزه والعالقة وطيده بني احللم واإلبداع 

 :حييى. د

هى نسبة آبرية، وقد آنت أنوى أن أمتادى%  30أعتقد أن 
ىف شرح اجلدول فقرتني فقرتني أيام الثالثاء من آل أسبوع، لكن

ا وصلىن يعلن عدم الفهم، فكانما يشبه اإلمجاع، تقريبا، م
على أن أتراجع متأملا وحيدا، دون أن أشكو الوحدة، فهو

 .على أية حال -وليس خطيئىت  -خطئى 

تأآدت من حقك ىف عدم الفهم حني بلغتك املسألة على أن
اإلبداع هو حماولة اخلروج من حصن مظلم، املبدع ليس سجينا،

ال ينبغى أن يتجنباملبدع رحالة مغامر، وهو ىف رحلته 
الكهوف املظلمة، هو يقتمحها ورزقه على الذى خلقه، مث الذى

 خيلقه هو بإبداعه،

إىن آسف، مل أقصد أى حجرة مظلمة ، أنا أتكلم عن.. ال 
الزوايا املظلمة، والكهوف املظلمة الىت هى جزء ال يتجزأ من
الرتآيب البشرى، ومن الواقع على حد سواء، وهى ليست مظلمة
مبعىن الظالم أو السواد، ولكنها مظلمة ألننا النعرف عن

 طبيعتها أو حمتواها شيئا، وألا خميفة على قدر ما جنهلها،

الىت هى(املبدع ليس مهمته أن يضىء زوايا الظالم،  
، إن حرآية إبداعه تدفعه إليها، إىل)ضرورة لنكون بشرًا

أعىن ىف(ادى حماولة استطالع طبيعتها، وىف حالة اإلنسان الع
يرتاجع خوفا منها، وآثريا منا ينكرها أيضا) حالة العادية

 حني يتصور أنه عرف آل احلقيقة، فما احلاجة إىل اإلبداع؟

املبدع إذا آان يتمتع باألدوات الالزمة، وآان قد أعد 
وألوان التشكيلنفسه مبقومات املخاطرة، وأجبدية احلوار 

ودْربة املران، فإنه يدخل تلك الكهوف والزوايا ليخرج منها
وقد أضاء بعضها، ليضىء بعض وجودنا بإبداعه، فإذا هو غاب
فيها ومل يعد، أو إذا هو أصيب من خالل مغامرته احملتملة
العشوائية بإعاقة أو توقف أو تفسخ أو تناثر فإنه يقع

 .اجلنون: احملظور

صة ال تنتهى هكذا، فهو يستطيع أن يقوم ويواصللكن الق 
باملساعدة األمينة إما إىل األمام مبدعا، وإما إىل الرتاجع

 .. عاديا
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 وهكذا

 وهكذا

 رامى عادل. أ

او يتباهي بكونه, لكي ال يبدو جمنونا, يشد الفرد جلامه
وقد يتظاهر احمليطون بانه. ورمبا يصيب اخر بعدوى .آذلك

فقد ال يشكل اجلنون إعاقه. يشعر بانه آذلكف. طبيعي مثلهم
فكم مره احب جمنونا رمبا. ولكنه هليب للعواطف, مرآزيه
 .او مزجيا منهما, ورعبا, وهل احلب اال جنونا. مثله جمنونه

 :حييى. د

تنقدىن حني: فعال مثل آل شئ، مزيج منهما، ياه يا رامى
 .بأقل الكلمات وأآثرها اخرتاقا" أحتاس"

 حممد أمحد الرخاوى. د

فاملبدعون عموما هم يف ال اوافق ان املبدع يقرر ان يبدع
 يظهر هذا حالة إبداع حياتي مستمر، غالبا رغما عنهم،
يف -جمال ما -االبداع لعامة الناس حني يفرغ هذا االبداع يف

مبعين آخر اإلبداع هو موقف وجودي آونه .ما  يف ظرف -وقت ما
ل أبدى لروعة االنسان وسر آشف الصوفية هوآدحا ايل آشف جمهو

 املضئ ابدا يف هذا اليقني حبتم اهول املتواري

 :حييى. د

 احلال " ماشى"

 مع حتفظات مهمة ال أجد ىف نفسى حافزا لذآرها اآلن 

**** 

 ...!! لو مل أولد مصرياإىن: تعتعة

 عالء عبد اهلادى .أ

نفس التساؤل واحلرية وصلتىن عندما قرأت ذلك املقال عن
تبادل رفات اإلسرائيليني بالعديد من األسرى األحياء، حينذاك

اآلن وبعد أن عرفته أحب أنوآنت أحسب أنه شئ مقدس، أما 
أخربك أنه عندما التحقت باجليش تعلمت العديد من األشياء
منها باجيازا أنه ال آرامة، وال انسانية ىف املعاملة حتت شعار

، وان آل شئ مباح من ضرب واهانات)دع آرامتك ىف منزلك(
وسب لألهل ولو حاولت أن حتصل على أى من احلقوق املزعومة

مسمى العديد من القوانيني العسكرية ، وال تنزعجحتاآم حتت 
مىن إذا قلت لك إنه جوايا احساس لو قامت حرب فإن أول من
سأحبث عنه القتله مها قادتى باجليش، ليس ذلك شعورى أنا فقط
ولكن شعور معظم زمالئى ، هكذا علمونا، فكوىن مصرى هو قدرى

 .وليس حلم آما يدعى البعض
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 :حييى.د

 ال، ال، ال

 .أصدقك من حيث املبدأ، فهذا أشرف من الكذب: أوال

 ..ال .. ال .. ال : لكن

أنبه الذين جعلوك، جعلونا هكذا، أنىن مل أبالغ: ثانيا
حني حذرت من أن الرسائل الىت تصل إىل األصغر من هذا اجلارى
تؤدى إىل ما أنت فيه، وتقوله هبذا الصدق، وأنا أعرف أنك ىف

غالبا هو نتاج طبيعى لتصرفات الدولة العشرينات، وأن هذا
وامتهان مواطنيها من آل املؤسسات الدينية واإلدراية

القضائية، ولست متأآدا من حقى ىف: واألمنية، ورمبا مؤخرا
 .التلميح إىل مشارآة املؤسسات الثقافية أيضا

وبرغم آل ذلك، فأرجو أن تقرأ تعتعة الغد وهى ردى على
ذآر امسه ىف الصحف فهذه التعتعة طلعت مطر دون. االبن د

نشرت أول أمس ىف الدستور، أنا أذآر امسه هنا فقط ىف املوقع،
 .وأضيف ما تيسر  وأعيد نشر خطابه آامال

 إسالم ابراهيم أمحد. د

 :برجاء توضيح قولك

هذه الرسالة مل تصل للشبان إْذ مل يرتبوا عليها،* 
 .لده أو خارجهافاإلنسان املصرى ال يساوى شيئا سواء ىف ب

لو مل أآن مصريا لشكرت اهللا على ذلك هذا بيان حال* 
 .الشباب اليوم

 :حييى. د

 الظاهر أن ثالثة يوميات ينبغى أن تْقرأ معا

 "شئ ما.. برغم آل اجلارى، مازال فينا ) "1( 

 ، "إنىن لو مل أولد مصريا" )2( 

 ) غدا" (لوددت أن أآون مصريا) "..3( 

 إسالم ابراهيم أمحد. د

وصلىن أن إسرائيل ال تبعث رسائلها لناسها إيهاما
واللى بيحصل عندنا. بل تبعث رسائل هى حق لشعبهاوغرورا 

 ده مش بيحصل ىف أى مكان ىف العامل

 :حييى. د

أنا ال احرتم دميقراطية إسرائيل، وال ما يبدو وآأنه
إجيابيات وجودها، ومن مث مربر ظلمها لنا وطردها لناسنا،

وجود باطل،" إسرائيل"وإهانتنا هكذا بكل غطرسة دنيئة، 
ما بىن على باطل فهو باطل مع أن هلم حقوقنيزك ساقط، و

 .عندى شخصيا ما داموا بشرا مثل البشر، ليس على حسابنا ال
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ولعلمك فأنا ال احرتم دميقراطية أمريكا أيضا، ولنا 
 .عودة

 مىن أمحد فؤاد. أ

من زمان وأنا جبد فرحانة وفخورة بكوىن مصرية، حىت ملا
ساس بأىن أفضل منه ألىناتقدم خلطبىت شاب غري مصرى آان لدى اح

ولكن مع الوقت شعرت بأنه هو األفضل، وأا فرصه. مصرية
 .أفضل ىف احلياة

جبد أنا باحس إن املصرى زيه زى النملة ليس له أمهية وال
 .دية وال آرامة

آلنا بنفكر نسافر للخارج عشان نكون بشر وهناك حنس
 .جبد مابقاش لينا مكان ىف أى مكان. إننا عبيد

 :حييى. د

أرجو أن) مش قوى آده(مع آل احرتامى، ليس هكذا متاما، 
،"شئ ما.. برغم آل اجلارى، مازال فينا "ترجعى إىل يومية 

-16السبت (وأن تنتظرى يومية الغد  "إىن لو مل أولد مصريا"
 ".لوددت أن أآون مصريا".. ) 8

لن أمل من تكرار التوصية بضرورة قراءة اليوميات
 .الثالث معا

 حممود حجازى . د

السرائيليون من إصرارهم على احلصول علىأفهم ما يفعله ا
.رفات جنودهم حىت لو أرجعوا ذلك لتفسريات دينية مغلوطة
أما خبصوص ما يصل من حادث العبارة من رسائل خصوصا لألصغر
فاألصغر فأنا مل أجد أا أحدثت آل هذا األمل الذى أزعج
حضرتك ألا جمرد حلقة من حلقات مسلسل االستهانة حبياة

بنا وقد أعتاد عليها الناس إىل الدرجة الىت جعلت الكلشعو
االستئناف ألول مرة من النائب العام  يدرك لعبة تقدمي

بعدها بساعات آخدعة المتصاص غضبة الشعب، يبدو وآأا
أصبحت عادة من عاداتنا فنحن نثور ونثور ونرفع الشعارات

 . وحنرق االعالم مث يعود آل شئ وآأن شئ مل حيدث 

ا أزعجىن هو احساس بنقلة تشاؤمية ىف موقف حضرتك ىف هذهم
التعتعة عن تعتعة شئ ما يومها مل توافقىن سيادتك وأنا من

مل. األصغر على ما وصلىن من أن هذه بالد مل تعد آبالدنا 
مصرى حىت اتوصل إىل انىن لو مل أولد 1000أحتاج إىل موت 

هناك اآلالف ميوتونمصريا لفضلت أن أآون آنديا أو اسرتاليا ف
آل يوم هناك اآلالف ممن تنتهك أعراضهم آل يوم، هناك اآلالف
من مرضى الفشل الكلوى آل يوم، هناك اآلالف الجيدون رغيف اخلرب

 .... آل يوم، هناك 

 :حييى. د

 !!يا خربا 
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لو آنت أعرف أن ما آتبته سوف يكون له آل هذا األثر ملا
آتبت ومع ذلك لست نادما، فلماذا نضع رأسنا ىف الرمال؟

برغم آل اجلارى، مازال"دعىن فقط أذآرك أنت أيضا بيومية 
لوددت أن"..، وآذلك أنتظر يومية باآر "شئ ما.. فينا 

 ".أآون مصريا

 أسامة فيكتور. د

وصلىن ما وصلك إىن مليش الزمه وحأعيش ليه واعمل إيه
 وأخلف عيال ليه 

 )آالم حمذوف(  .إخل...لت اجليش ضابط احتياط دخ-1

ىف سنة خامسة طب آنت عاوز أسافر البن عمىت ىف هولندا -2
بشرا سويا آما(آنت باحلم أحسن وضعى املادى وأعيش بىن آدم 

هو مصرى.. أبويا رفض عشان قال إيه ) ذآرت ىف التعتعة
اآه ىفحىت اآلن حناول أن حنصل على مكافأة اشرت( 1973وحارب ىف 

وعشان ميقدرش يسيبىن أبعد) ومل نصل لشئ 1973و 1967حرب 
عنه وعشان مصر حلوة ورزق اهللا ىف بالد اهللا يعىن ىف مصر زى

طبعا ال وألف ال، آنت عاوز أسيب مصر عشان الظلم.. هولندا 
 )آالم حمذوف... ( اللى شوفته ىف الكلية وعلى فكرة 

طبعا هزىن ومن أسبوعحكاية احلكم ىف موضوع العّبارة  -3
 .حنقوهلم إيه .. بقول البن عمىت احنا حنرىب والدنا إزاى 

..أنا من الناس اللى حلموا بإنه يتجوز اسرائيلية  -4
عشان بس مدخلش اجليش، لكن ولألسف حبب مصر ولسه عندى أمل زى

 . أبويا أا ىف يوم تتغري وتبقى أمنا صح 

 معلش ساحمىن .. انظر أمام  -5

وال موضوع أستاذ اجلراحة) 1(أرجو عدم نشر بند : وظةملح
 . خليها سر مابينا ) 2(بند 

 :حييى. د

 مت احلذف إال بضع آلمات ال مؤخذاة عليها

خّل بالك ليس إىل هذا املدى، وإن آنت فهمت أآثر جممل 
اآلالم واحلقائق الىت أوصلتنا إىل هذا الذى آنت أخشاه ومل أآن

 ا احلجم إىل اجليل األصغر،أعلم أنه قد وصل هبذ

 .صحيح أنىن توقعت بعض ذلك لكن ليس هبذا احلجم 

 مدحت منصور . د

 عرب. أشكر حضرتك على تلك التعتعة الىت أثارت املشاعر
السيد مصطفى آامل عن حالته الوجدانية يوم أن آانت

وىف حادثة, أنه من أم الدنيا الدنيا خبري وآان املصرى فخورا
فقام رد) املصريني املواطنني(دنشواى استشهد مخسة من الفالحني 

فعل شعىب غري وارد سرده هنا باإلضافة إىل سفر السيد مصطفى
.إىل فرنسا لعرض قضية بالده هل منعه أحد من السفر؟ آامل

 دعونا نعد فقط شهداء العبارات على سبيل املثال وليس 
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الفالحني جمموعة منالقطارات وجند من يهز آتفيه على أم 
والبسطاء معا وآأنه ممثل االحتالل العثماىن أو ينتمى إىل أسرة

لقد وصل اإلحباط بأن يسخف أحد الكتاب من الشباب. بارم ذيله
عبارة السيد مصطفى آامل ويستحسن الشباب من الزمالء هذا
 الرأى بل وحيللون ذلك الرأى األخري على أنه عبقرى متناسني

دفع ذلك اإلحباط و عدم الثقة ىف. م متاما بتارخيهمانقطاع صلته
الثانوية العامة اإلحجام عن التقدم الوطن شابا حصل على

البكوات فليس عند لكلية الشرطة معلال ذلك بأنه ليس من أوالد
 .أهله أمالك آما أن ليس لديه واسطة

مشاعرى ال يهمىن سأواصل الكتابة أوثق مشاعرى أم أعرب عن
 . أشكرك حترآت مشاعرى واهتز وجداىن ومرة ثانية طاملا

 :حييى. د

يا مدحت يا ابىن، أنت من جيل أآرب نسبيا، فامسح ىل أن
أدعوك معى لقراءة آالم ويأس وضياع اجليل األصغر الىت وصلتنا
ىف هذا الربيد، وأذآرك يا مدحت بعالقىت احلذرة واملتواضعة

 بالتاريخ عامة وتاريخ مصر خاصة،

ال أستطيع أن أآتفى من حيث املبدأ بأن انتمى للتاريخ أنا 
افعله أنا وتفعله أنت اآلن،وال حىت للمستقبل، إنتمائى هو ملا 

، والوبأبنائنا، فهو مسئوليتنا أيضا اآلنأما ما يفعلونه بنا 
أرى أن علينا أن نواصل الكتابة، بتلك احلروف السوداء على

، الكتابة"الفعل بالكتابة"ل الورق األبيض، بل علينا أن نواص
 حني ال تكون فعال مغّريا ال تعد آتابة،

 .هذا ما ينبغى أال نتوقف عنه، وال نتوقف عنده 

 مصطفى حسن  

هزتىن هذه الكلمات ومعانيها وضربت ىف جذور األمل الذى ال
يكاد يندمل بعضا منه حىت تنكأه املزيد من جراح الالمباالة، تلك

ورة جرمية هنا أو غش هناك أو موت بالغرق أوالىت تنعكس ىف ص
املنهوبة، والثروات الىت مت موت بطائرة، ناهيك عن ملياراتنا

 .اخل...املصري اقتناصها وغريها من الىت يتم جتهيزها لنفس

إيهاب/ يا دآتور حييى حنن حىت اآلن مل نعرف مصري الدآتور
فري أغلىسفري مصر بالعراق، ولست بقائل أن شخص الس الشريف

وإمنا إذا آان األمر آذلك عندى من موظف بسيط أو عامل فقري،
 بالنسبة ملوظف رمسى ميثل الدولة فعندئذ يكون األمر مفهوما

 .فيما خيص املواطن األبسط

ىف إن أنشودتك الىت غنيتها شابا؛ قد حلقتنا بعض نسائمها
"\مسئولة"\أجيالنا التالية لكم، وإن آانت هناك من وقفة 

أن يستلهم" \املسئول افرتاضا"\احلاىل  إنىن أتوقعها من اجليلف
أنشودته من وسط الرآام آرسالة تصل ملن بعدنا، وأتصور أنىن
بدأهتا بشكل ما مع أوالدى ومرضاى، وأمتىن أال أآون وامها، وإن

واهم فأمتىن أن أتلمس رسالىت وأن يعينىن اهللا عليها آنت غري
 .لنا ـ آما أوصلتموها ـ والزلتم
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 :حييى.د

هل: شكرا يا مصطفى على مثابرتك، ولكن قبل أن أمضى
الذى طال صمته، وغاب عن الربيد حواىل" مصطفى حسن"أنت أنت 

الناس ،"جراح الالمباالة"السنة، أعجبىن تعبريك التلقائى 
حتسب أن الالمباالة هى المباالة، أما أن خيرج منك ما ينبهنا

 .إىل غري ذلك، فهذا مهم

مثابرتك الىت جاءت ىف اية رسالتك ليست هى آل املمكن،
 .لكن إن عجزنا عن غري ذلك، فدعنا نتقنها

 أميمة رفعت. د

اغسطس 8 ىف طريقنا إىل الندوة الشهرية باملقطم يوم
منري. املاضى، رآبنا القطار املدعو األسباىن أنا و زميلى د

دقيقة فوجىء 15اىل اإلنطالق من اإلسكندرية حبو وبعد. شكر اهللا 
.ولكن ىف اجلهة املقابلة اجلميع بصوت إنفجار عند مقعد ورائى

و ألول وهلة تصورنا مجيعا أنه طلق نارى أو قنبلة ما،
قد قذف" \أحدهم"\وقفزنا من أماآننا، وإذا بنا نكتشف أن 

القطار املزدوجة فحطم اللوحني حجرا آبريا على نافذة
اخلارجى والداخلى فأصدر اهلواء احملبوس بينهما هذاالزجاجيني 

 .الصوت اهلائل الذى يشبه اإلنفجار

سنوات جتلس جبوار هذه آانت هناك طفلة ال تتعدى العشر
 النافذة مع أمها وأبيها، وقد إنتابتها حالة هيسترييه من

الصراخ املتواصل، آما أصاب األم هلع فأخذت إبنتها بني
تعرف أين تصب هذا اهللع فأخذت انت الذراعيها وآما لو آ

ومل تصرخ ىف الطفلة، أما األب فقد إمتقع لونه ومل يتكلم
أسرع اجلميع إىل رعاية هذه األسرة من حبث عن إصابات. يتحرك

الطفلة واألم، إىل إزالة الزجاج املنثور عن إىل هتدئة روع
رهبمالرآاب اجلالسني بق شعرهم ومالبسهم وأيضا عن شعر ومالبس

ومنهم طفل صغري جدا جرح جرحا طفيفا و قد ظل يقفز من( 
خوفا آلما مر قطار آخر جبانبنا و أصدر صوتا أو مكانه

األم و" \أوالد احلالل"\ أخذ) . إهتزازا حىت اية الرحلة
 إبنتها بعيدا عن موقع احلادث فقد إمتأل بالزجاج ومل يعد

خاوى قريب وجلس صاحلا للجلوس، أما األب فقد حبث عن مقعد
 ..صامتا

اهلرج واملرج مل يظهر أى مسئول بالقطار، وظننت طوال هذا
وصولنا إىل طنطا، توقف ولكن عند. أن أحدا مل يشعر باحلادث

 القطار ودخل عامالن و معهما أدواهتما ولوح زجاجى وشرعا ىف
وهنا إنفجر الزوج وخرج عن هدوئه وأصبح. اإلصالح ىف صمت
أال حيدث أى إصالح، وأن يأتى صمم الرجل... آالثور اهلائج

 إليه مفتش القطار ليثبت احلالة ويفتح حمضرا ويعتذر
بالنيابة عن السكة احلديد، تشاجر العامالن معه مث أتى

الذى ظل خمتفيا إىل( أحدمها مبندوب عن مفتش القطار
 ، ورفض املندوب عمل حمضربل وحتدى الزوج أن يكون به)النهاية
ات هو أو أفراد أسرته، وآأن على الراآب أن يشكرهأى إصاب

 إتقان دون أن حتدث أى إصابة، وعال  ألن الطوبة قذفت بفن و
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الالسلكية، الشجار وأتى أمناء الشرطة مبسدساهتم وأجهزهتم
وظننت أن املسالة ستحسم، ولكن آل ما فعلوه هو نقل الصورة

قللضابط املسئول وناظر احملطة عن طري أوال بأول
آان ىف صف قسم: إنقسم الرآاب على أنفسهم ...الالسلكى

قدر اهللا وما(الزوج، وقسم قدرى محد اهللا أا جاءت ىف الزجاج و
، وقسم جاء يصرخ ىف اجلميع على تعطيل القطار و ال)فعل شاء

أخري عقد ذراعيه على صدره ووقف تعنيه القصة ىف شىء، وقسم
 .هاءبإبتسامة بل action يتفرج على ال

دقيقة إستسلم الزوج املسكني ومل 20بعد حواىل  ىف النهاية
حيصل ال على حمضر وال حىت على إعتذار، وجلس ىف مكانه و زوجته

 .ىف عربة أخرى..و إبنته ىف مكان آخر

أنا على( واحد منا وىف داخله  حترك القطار وجلس آل
بمل يطل هذا الرجل. غضب، و خوف، و وحدة، وإغرتاب) األقل

تعويضا ماليا وإمنا طالب ببساطة أن حيرتم آإنسان و أن يأخذ
أنت: حقوقه آمواطن، فوصلته الرسالة واضحة ال لبس فيها 

اليوم التاىل، وآنت قرأت التعتعة ىف\ .أنت ال شىء... نكرة
سحر املوجى ىف املصرى اليوم اإلسبوع. قد قرأت مقال د

عمرو أديب. أآثريا ، وأشاهد "\..لو مل أآن مصريا :/املاضى
السؤال الذى بات يفرض نفسه ، ويبدو أنىف القاهرة اليوم
فيهم آيف نشعر أوالدنا بأمهيتهم، ونزرع: اآلن على اجلميع

قيمة اإلنتماء ملصر وللمصريني إذا آانت الرسالة تصلهم
دائما بأم نكرة وبأم ال شىء، ليس فقط من املسئولني

مفتش : ن أفراد بسطاء مثلهمالكبار، ولكن أصبح أيضا م
 وراآب قطار؟..وأمني شرطة ..حمطة

 :حييى. د

املهم ىف رسالتك يا أميمة أنك ّمحلت احلّكام األصغر أيضا
 .مسؤولية االمهال واإلهانة واالمتهان

ليس عندى تعليق حمدد، شرْفِت الندوة أنت والدآتور منري، 
فالندوة وجملةأشكرآما وإن آنت قد توقعت تعليقًا ما ، 

اإلنسان والتطور هى أصل هذه احملاوالت الىت تظهر اآلن ىف
 .النشرة اليومية

 رامى عادل. أ

ولكن ىل. هل تبحث عن االنسانيه؟ شبعت آالما عنها ومللت
حني, وامتىن ان جند يوما انفسنا, يصربني, يعاملىن هبا صديق

 .فيشكرا وآ. يتلقفىن, فيفهم وحني اسرح, يضحك ويداعبين

 :حييى. د

 آفى ، ونصف

 طلعت مطر. رسالة د

  استاذى الفاضل
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قلىب منذ زمان وآنت اعجبتىن املقالة الىن اختزن أفكارها يف
أمتىن أن أجد مكانا للنشر اليقرؤه اال املصريون ولكن لالسف

مستحيل ولكن ما باليد حيلة وقد شجعتىن مقالتكم على هذا
عيش خارج مصر يف جمتمع متنوعا إيداء بعض املالحظات حيث انىن

حىت يقل أبتعد قليال" \أمل. اجلنسيات فتكون الرؤية أفضل 
  والأدرى ان آنت توافقىن فيما رأيت أم ال. ؟"\تراني 

 يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى الحظت أن املصرى  )1

 إن حكاية الكرامة الىت يغىن هبا هى وهْم فهو يتنازل )2
 يل حتقيق مكسب مادى أو شخصىعنها آثريا ىف سب

الف العيش ىف قد -آسف على قول ذلك -أن املصرى  )3
 القذارة وانظر اىل الشوارع املصرية وأآوام الزبالة

مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة ان املصرى )4
 القطيع

إبداعا وهذا يفسر احتماءهم إن املصريني أقل الناس )5
  الشكلى دون اجلوهرى سواء املسلم أو املسيحىبالتدين 

إن املصرى اليقدر قيمة العلم فهو اليؤمن به واليطبقه )6
نسبة انتشار االهتاب الكبدى الىت يف حياته وانظر اىل

  التضارعها اى نسبة ىف شعوب العامل

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل  إن )7
 العامه وتعاملهم مع املمتلكاتسلوك الناس 

ان املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة يف )8
شوارعنا وقد تقول إن القاهرة آانت يف العشرينات من أمجل

اجلاليات االجنبية آانت تعيسش أقول لك ألن, مدن العامل 
  فيها وعندما رحلت ظهرنا على حقيقتنا

ن اليرى نفسه آذلك وعليهالتعميم واعتذر لكل م آسف على
  أن يثبت ذلك عمليا

 :حييى. د

 يا طلعت، يا طلعت 

دون" الدستور"لعلك قرأت ردى املختصر عليك أول أمس ىف 
أن أذآر امسك، ألىن مل استأذنك، وآنت قاسيا، وعموما فانتظره

حني أعدت قراءته. غدًا/انت وأصدقاء املوقع ىف نشرة السبت
وىف نفس الوقت وجدتىن ال أريد أن اآلن وجدت أنه ال يكفى

أزيد، ومع ذلك فالرد هنا أرحب، وامسك آإبن وصديق يشرفىن
 :ذآره بني أصدقائنا هنا، وإليك بعض اإلضافة

أشكرك على أنك انتبهت أال تنشر مثل هذه اآلراء حىت   ·
لو صح بعضها على من هو غري مصرى، فنقد الذات، عند من ال

أحيانا أتصور أن بعضهم ال(وز فعال ينقدون ذواهتم، ال جي
نقد) ألم ليس هلم ذوات أصال تستحق النقد: ينقدون ذواهتم

 شكرا. الذات أمام من ال يتسحق وال يشارك ليس مطلوبا دائما
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ليس بالضرورة أن من يبتعد عن الصورة يراها أفضل،:ثانيا   ·
آانهذا يتوقف على سبب ابتعاده، ومدى مسئوليته، خصوصا إذا 
 مشارآا ىف رسم الصورة، وأنت وأنا مشارآان، رضينا أم مل نرض

واضح أنىن ال أوافقك، ومع ذلك فلو عدت فقرأت يومية  ·
، فسنعرف أنىن عددت سلبياتنا بال"شئ ما...برغم آل اجلارى"

حصر، لكن ذلك أبدا مل مينعىن من أن أرى ذلك الشئ الـ ما
ْضمر طبعا ألىن أن نشرت هذهالذى تراجع االحساس به، وإن مل ي

لكن اآلالم يا". إىن لو مل أولد مصريا"..التعتعة الرد عليك 
 !طلعت فظيعة، يا خرب

أظن أنىن حذفت مما نشر ىف الصحيفة اجلزء األخري من  ·
فعلى أن أضيف اآلن أنىن رأيت نظافة داخل) 8(تعليقك رقم 

لفرتة، وىف مرضاىناس بلدنا ىف قريىت، وىف طنطا وزفتا ىف تلك ا
واألطفال أصدقائى بعد ذلك ومل يكن ىف آل هذا وال خواجة واحد
إال بقال يوناىن طيب ىف زفتا، مث بضع خواجات يتاجرون ىف
القطن أو يتعاملون بالربا، صحيح أنا معك ىف أن نظافة
اخلارج تدل على نظافة الداخل، لكن االرتباط ليس هبذه

 .املباشرة وال هذا االختزال

أخريا، راجعت عالقىت الطويلة، وبك من خالل هذا الربيد  ·
األخري، وراجعت ما شارآت فيه ىف هذا الربيد باآرا، وحديثك
عن عطر زوسكند، ورأيت فيك اآلن شيئا آنت أحدسه وال أتبني
معامله، من أول تصفيقك املبالغ فيه ىل، وحبك الصادق ملا

ابك هذا األخري، فاآتشفتأعمله وأحاوله، ورمبا لشخصى حىت خط
فتذآرت العطر. قسوتك على نفسك بقدر قسوتك على ناس بلدك

 . ودعوت ىل ولك

*** 

 بريد اجلمعة/حوار

 عصام اللباد . د

I remember notifying and apologizing to you for 
being unable to use the arabic language in the web as 
I am unable to change the language setting in my new 
computer. It seems you missed reading this part of my 
message with contained the summary of CATIE study. 

So, I am repeating it, hoping to be able to change 
the language setting soon. 

Thanks. 

Essam Ellabbad 

 :حييى. د

 فعال، 

 وسوف أحبث عنه 
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 اجلميلة"لغتك العربية"شكرًا وىف انتظار

 مشرية أنيس. د

للربيد هى أعتقد أن فكرة وضع التعليقات املطولة آملحق
 فكرة جيدة

 :حييى. د

ضا، لكنىن أخشى أن يعىن ذلكأنا مع هذه الفكرة أي
هتميشا، وها أنت ترين أن حجم آالم األصدقاء الضيوف هو

آما.(الربيد آله، فما رأيك أن أجعل آالمى أنا هو امللحق
 )سأفعل من التوصية بعدم قراءة ملحق اليوم

 حممود حجازى . د

 :توقفت عند قولك

باملعىنأنا لست معاجلا نفسيا يا وليد وليس ىل مدرسة "
الشائع بل إنىن أآاد أقول إنىن لست طبيبا نفسيا مبعىن

 " أنا وتالميذى وزمالئى) هكذا(الطبيب املؤسسى، 

 هذا آالمك يا دآتور حييى 

حينما أفكر ىف هذا املوضوع آثريًا ما أصاب بقلق شديد حنو
وبرغم ما حنققه من جناح مع مرضانا، إال أىن أحس أننا ىف

لى اختالف مدارسهم ىف مكان آخر، أحيانامكان، واآلخرون ع
أحس بغربة، ويفسر هذا املوضوع ىل صعوبة التواصل مع املدراس
األخرى، هل هو خطأنا أم خطؤهم أم خطأ شرآات األدوية ، إن
ما نتعلمه من حضرتك ومن مرضانا آما علمتنا هو علم، حىت

ىل ومل ينطبق عليه صفات علم باملعىن األآادميى، وبدون إثبت
وأثبت لك، هذا بعض ما أثاره بريد اجلمعة هذا األسبوع

 وأردت أن أشارك حضرتك فأنت مالذنا دائما ، وشكرًا 

 :حييى. د

يا حممود، يا حممود، الطب طول عمره ممارسة واقعية
لصاحل املرضى، وهو فن أآثر منه علما، هو فن) إمربيقية(

ولية، العلميستعمل العلم واملعلومات بأآرب قدر من املسئ
واملعلومات ىف ممارسة فن الطبابة هى مثل ألوان اللوحة

، هو شئ"املداوة واملواساة"وقماشها، لكن فن الألم، فن 
آخر، سواء آنا علماء أم غري ذلك ، فتصنيفنا ال يهمىن وإن
آنت ال أستهني باهتمامك بالتواصل، أما إن أصررت على

 :التصنيف فإليك رأىي

أساسًا، صنعىت هى النقد، أقوم بنقد النص" صنايعى"أنا  
 البشرى مبشارآة النص نفسه،

، الفرق آما قلتإعادة تشكيلعلما بأن النقد هو  
دائما هو ىف أن النص البشرى ىف حالة العالج احلقيقى إبداعا،

 .وحنن نبدعه سويًا) املريض(يشرتك فيه النص نفسه 
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 هذا وسوف جند يوما ما طريقا للتواصل، 

آما سيبدع الناس، آل الناس، دميقراطية أخرى، قد 
تغنينا آل هذا الكذب، وأيضا عن أن يقفز إلينا وعينا،

 احلكم الشموىل، آلما نبهنا إىل آذب الدميقراطية السائدة،

وسوف نتحقق آلنا بشرا آخرين، بشرًا أفضل حنن ومرضانا، 
 وحىت معيقونا أيضا 

 !ومل ال ؟

 ! أو ننقرض

 !ومل ال ؟

 وليد طلعت. د

 هل سيطاوعىن الشعر اآلن

 وقد أجرمت

 العاصر أنا

 والساقي

 والشارب

 متعاطى احلزن

 اخلاسر

 صاحب أصحاىب 

 عدوي وعدو

 ال أعرف آيف يكون الكره سوى بدم

 وإذن ال أآره جديا

 -حىت اآلن سوى نفسي مل أآره-   

 تواقٌ  ملنازلة األعداء

 .سيًفا وال أمتلك جوادا أو

 أتباآى مغدور

 و أمّزقىن فوق األرصفة

 وىف الطرقات 

 أقّطعىن 

  ىف أعني بشر

 ليسوا غري احلفارين لقربي
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 أتنفس أسفا غري هوائهم ال

 غري حنني أجوف ال أملك

 وصراخٍ  بالكاد يغادر ّيف

 امللعون بعشقى وجنوني أنا املولود

 أنذرآم خبراب آٍت ال ريب

 الوقت دماءٌ  ستغمرآم حني

 تتمزق أجساد

 تشتعل قلوب

 تتشّظى أرض

 مساٌء ترتعد

 ويسود ظالم ال خيدشه النور

 ويعم احلزُن

 يعم احلزن

 أبدى  وصمتٌ 

 ال يقطع وحشته

 غري أنني صّيب

 وحنيب صبية

 . آانا ينتظران الغد

مش الزم ياعمى ترد وال الزم تنزل القصيدة فالربيد ولو
 جلميل اىن باتواصل معاك وقت متقراش املهم احساسى ا معندآش

)محاس زايد ميكن(بتاعك بعنف عارف رغم أىن داخل العامل
 مليس الراعى وأنا. حذرتىن منه زمان استاذتى وتلميذتك د

شغال معاها ىف الرسالة إال أىن مش حاسس إىن ىف عامل، غريب وحىت
 يا سيدى غريب علّى مفرداتك وحوارك وآالمك مش

 عامر تى وجيعلهرب ابن ىل مل تلده امرأ 

 :حييى. د

 إحنا وأنت وآل من ألقى السمع وهو شهيد 

 رامى عادل . أ

 وحماور االخ حممد امحد) ىف القصيدة(اربط بني حريتك وتشتتك
فمن الصعب ان يلم بىن ادم بكل هذه. الرخاوى املتعددة

 ! دون ان يصاب ىف مقتل ..أو حياول -املتدفقة–املعرفه 
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 :حييى.د

 قال مقتل قال

 بعيد عن شنبهم

 )استفسار(دينا عاصم . د

أريد حبثا علميا أو آتابا عن الرجوع حلالة اجلنني ىف الطب
 النفسي

 :حييى. د

ىف" الرجوع حلالة اجلنني"على قدر علمى ال يوجد شئ امسه 
الطب النفسى، لعلك تقصدين النزوع للرجوع للرحم، وهذا

ملراجع املناسبةأمر حيتاج شرحا طويال أعدك أن أحبث لك عن ا
 .وأن أعود إليه بشكل ما

**** 

 " العني الداخلية" استدراك حول

 حممود حجازى . د

 أميمة ومثابرهتا. وصلىن اجتهاد د

آما جعلىن ال أمل من تكرار طلىب من سيادتك بكتاب آامل
 .عن الفصام 

 :حييى. د

 لك، وألميمة، وللدآتورة أماىن الرشيدى ىف فرنسا: حاضر

**** 

 املالهى املعاصرة :إبداعى اخلاص

 مىن أمحد فؤاد. أ

بصراحة أول مرة مشاعرى تتحرك لقصيدة وأحس منها شئ
 .ميكن عشان أنا جبد خمنوقة فشعرت بالقصيدة

 :حييى. د

 ميكن

 مىن أمحد فؤاد. أ

 نفسى أعرف أفتح عيىن شوية* 

عندك حق إن احلظ ألوالد األفعى مش ألى حد ياريت نكون* 
 زيهم أو احلظ يبقى لينا شوية

 ،"اللعبة أن ختفى سرك"معجبة جدا بقولك * 

 فعال صح جدا بس اللى مش عارف يعمل إيه؟ 
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 :حييى.د

 وال حاجة، 

 يظل ال يعرف 

 أليس هذا أفضل

**** 

 فرسكا  :تعتعة

 مىن أمحد فؤاد. أ

 ديد على ما حنن فيهوصلىن حزن ش

 :حييى. د

 ...أمل تعرىف اية القصة، وآيف ضحك له البحر، فرد عليه

احلل ىف الفروسية وليس ىف: قال بصوت مرتفع ليصدق نفسه" 
 .الفرسكا

 وابتسم للبحر، 

 أنىن أحبك" يبدو: "فابتسم له البحر قائال

شكرا، احلزن دافع! !! هل هذه النهاية تبعث اخلزى؟ ياه
لإلبداع واحلياة والفرحة، فلنحزن فرحا، ليس على ما رائع

 .حنن فيه

**** 

 80وحلم  79حلم  "تقاسيم" :أحالم فرتة النقاهة

 عالء عبد اهلادى . أ

 : 79حلم 

آنت أتوق ملعرفة هذه املفاجأة الغري متوقعة والىت تستعصى
على اى أدراك ، والىت حولته من غضبه العارم إىل فرحة

 . شاملة 

 :حييى. د

بالذات هو وظيفة اإلبداع، وآذلك" التوق"حتريك هذا 
 املفأجاة،

أما القراءة الىت حتاول أن حتدد اهلدف من النص، فهى 
هذا هو ما دعاىن للتوقف عن املضى ىف تفسري مل أعد أرتاح له،

 حلما هل آنت معنا؟ 52التفسري مبنهج النقد الشائع بعد 

 : 80حلم 

حاولت تصنيف نظرات األخوة إىل والدهتا آال على حسب
 مسئوليته على الرغم من تداخل هذه املشاعر فكانت هكذا،
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 األخت الكربى آانت نظره عتاب وأمل، 

 منها آانت نظرة احجتاج وندم،االخت األصغر  

 واألخت الىت تليها آانت نظرة رفض ومساح، 

 . أما األخت الصغرى فكانت نظرة دهشة 

 :حييى. د

 يا أخى حرام عليك،

لقد فتحنا ملف احلب والكره، وقبله ومعه وبعده ماهية 
الوجدان وحنن حناول أن نتخلص من سطوة األلفاظ على الوجود،

 امسه ملاذا حاولت تسمية هذه املشاعر،واختزال الوجدان إىل
 أليس األفضل أال تسمى وما يصلك يصلك،

سوف أنشر هنا قريبا قراءتى للقصة القصرية ليوسف 
،"اإلبداع هو احلل"ألعلن من خالهلا أن " لغة اآلى آى"أدريس 

مبعىن أننا حنتاج لغة أخرى نصف هبا مشاعرنا غري تسميتها ورمبا
يضا لتفسريها، هذا ما وصلنا من تشكيالتساعتها ال حنتاج أ

 .األمل اجلسدى والنفسى آما أشرت سابقا

 إسالم ابراهيم أمحد. د

فما. انا الىت أجنبتكم ىف الدنيا هكذا: مش فاهم قول األم
 .دخل القدر واملكتوب

 :حييى. د

 أحسن،

 :آررته ىف الربيد السابق ودائما –مبعىن 

األفضل أال نفهم اإلبداع بنفس الطريقة الىتإنه يبدو أن  
 .نفهم هبا دروس الرتبية الوطنية أو القراءة الرشيدة

 إسالم ابراهيم أمحد. د

انا مسئول عن أىن أحببت ودافعت عن حىب إىل: وأنا ٌأقول
 .النهاية

 :حييى. د

 قواك اهللا،
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